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خبر گزارش

 هدف انتقادهای تازه برخی اصولگرایان 
به روند مذاکرات چیست؟

باز هم رادیکال ها علیه برجام
شــرق: در شــرایطی کــه خبرهــای مثبــت و   

امیدوارکننــده ای از وین به گوش می رســد و گفته 
می شــود که روزهای آینده به احتمــال زیاد نتیجه 
نهایی به دست می آید، روزنامه کیهان نوشته است: 
»به نظر می رســد که عدم توافــق بهتر از توافق بد 
است و آنچه بایستی در دستور کار تیم مذاکره کننده 
کشــورمان قرار گیرد این اســت که ضمن پافشاری 
بــر اصول و شــروط ملت ایــران )لغــو تحریم ها، 
راســتی آزمایی مؤثــر و ارائــه تضمیــن از ســوی 
آمریکایی ها( نشــان دهند که ریل دیپلماسی کشور 
در دولت سیزدهم تغییر کرده و جمهوری اسالمی 

ایران معطل برجام نمی ماند«.
ســعید جلیلی هم در توییتی نوشــته اســت: 
»حتمــا نباید هزینه داد که به تجربه رســید؛ امروز 
خوش باورترین افراد به آمریکا، اعتراف می کنند که 

دیگر نمی شود به آنها اعتماد کرد«.
این مواضع هر فردی که طی این  ســال ها روند 
مذاکرات را پیگیری کرده باشــد، به یاد دوران پس 
از امضای برجام می انــدازد؛ زمانی که تحریم های 
شدید شــورای امنیت ســازمان ملل رفع شده بود، 
بخش زیــادی از پول های بلوکه شــده ایــران آزاد 
شــده بود و صدالبته سایه جنگ از ســر ایران کنار 
رفتــه بود اما نیروهــای رادیکال داخلــی با برخی 
اقدامات می کوشــیدند تا طرفیــن برجام را تحریک 
کننــد. به یاد داریم کــه در آن دوران تنها مخالفان 
برجــام جمهوی خواهان افراطــی در آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و نیروهای تندرو داخلی بودند و حاال 
هم با آنکه مذاکرات در دولت ســید ابراهیم رئیسِی 
کامال اصولگرا کــه در انتخابات مورد حمایت تمام 
اصولگرایــان قرار گرفت، در حال پیشــروی اســت 
باز هــم صداهای ناکــوک از همان نیروها شــنیده 
می شــود. این مواضع در حالی اســت که به گفته 
بســیاری از کارشناســان اساســا تصمیمــات کالن 
سیاست خارجی و مشــخصا در موضوع مذاکرات 
هســته ای نه در دولت بلکه در نهادهای باالدستی 
اخذ می شــود. افزون بر این رهبــر انقالب هم چند 
مــاه پیش اشــاره کردند کــه وزارت خارجه در این 
موضــوع تصمیم گیرنده نیســت. مخالفت کیهان، 
جلیلی و نیروهای همفکر آنها با مذاکرات و احیای 
برجام در شــرایطی انجام می شود که اقتصاد ایران 
بیش از هر زمــان نیازمند برقراری ارتباط با جامعه 
بین المللی است زیرا در سال های اخیر تحریم های 
سنگین آمریکا فشار بی سابقه ای بر مردم ایران وارد 
کرده است تا جایی که برخی باور دارند در استمرار 
وضعیت سخت اقتصادی، مخاطرات امنیتی وجود 

دارد.
البتــه واقعیــت عرصــه ســایت خارجــی با 
آنچــه کیهــان و جلیلــی انتظــار دارنــد، متفاوت 
اســت؛ برای مثال همیــن دیروز بود کــه محمود 
عباس زاده مشــکینی، ســخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی گفــت: »طبــق اخباری کــه از ویــن مخابره 
می شــود شــرایط برای یک توافق خوب مهیا شده 
است و پیشــرفت هایی صورت گرفته، اما به نتیجه 
رســیدن این موضوع بســتگی به طرف های مقابل 
دارد... بر اساس آخرین گزارش ها و جزئیات و طبق 
اظهارات آقای باقری کنــی، روند مذاکرات را مثبت 
می دانســتیم و دســتاوردهایی هم داشــتیم که با 
توجه به آنها، وضعیت رســیدن به توافقات را برد-

برد می دانســتیم، اما طی چند روز گذشته غربی ها 
به ویــژه آمریکایی ها شــیطنت می کنند و یک جنگ 

روانی راه انداختند«.
حســین امیرعبداللهیــان هــم در گفت وگــو با 
همتای روسی خود گفته است: »ایران به دنبال یک 
توافق خوب، اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت 

خطوط قرمز خود در مذاکرات است«.
حاال در چنین شرایطی از یک  سو کیهان و جلیلی 
و از سوی دیگر نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری 
در مجلس هــم گویــا تمایل دارند ســنگ جلوی 
توافق احتمالی بیندازند. برای مثال محمود نبویان، 
نماینــده تهران به تازگی گفته اســت: »مشــکالت 
زیادی در این توافق وجود دارد که ما باید به هوش 
باشیم... شــاید بگویند کنگره مخالفت کند، این در 
حالی است که اکثر اعضای کنگره آمریکا دموکرات 
هســتند و بایدن هــم از همین جریان اســت. الزم 
نیست که مصوبه کنگره به آن صورت باشد، ما سه 
نوع داریم، یک دستور اجرائی و یک دستور اجرائی 
کنگره   ای داریم که برای آن رأی نصف به عالوه یک 
کافی است. متأسفانه در توافق آماده شده این موارد 
وجود ندارد، به جای آنکه آنها به ما تضمین دهند 
از برجام خارج نمی   شــوند از زبان ما در این توافق 
آمده اســت که ایــران می   گوید بایدن گفته اســت 
مادامی که ایران به وظایفش عمل می کند، آمریکا 
از تعهداتش خارج نمی شود یعنی به جای اینکه ما 
از او تعهد بگیریم، از ما تعهد می گیرد. درباره اجرا 
هــم قرار بود آمریکا تحریم ها را لغو کند، از ســوی 
ما راســتی آزمایی شود ســپس در مجلس گزارش 
داده شــود بعدا نمایندگان اجــازه توافق را بدهند 
که متأســفانه هیچ کدام از این مراحل وجود ندارد. 
آن طور که من اطالع دارم آمده اســت که غربی   ها 
روی کاغذ خواهند نوشــت تحریم ها را غیب کردیم 
یا برداشته   ایم و ایران باید به سمت اجرای تعهدات 

برود«.
حاال بایــد دید با وجود ایــن مخالفت ها اوال چه 
نتیجه ای از وین به دست می آید و ثانیا تیغ رادیکال ها 

تا چه حد برش دارد؟
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تکذیب پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار رهبری درباره 

ادعاهای یک نویسنده
ایســنا: بخــش انگلیســی پایگاه اطالع رســانی   

دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت آیــت اهلل  العظمی 
خامنــه ای در واکنــش به شــایعات و ادعاهای یک 
نویسنده توضیحاتی ارائه و آن را تکذیب کرد. در این 
توضیحات آمده است: این نویسنده هیچ گونه ارتباط 
مستقیم نداشته و صرفا چند مطلب در سال های ۹۴ 
تا ۹۶ توسط فعاالن رسانه ای ارسال کرده است. پیرو 
گسترش برخی شــایعات درخصوص ادعای ارتباط 
نویســنده ای به نــام shakdam با بخش انگلیســی 
پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
آیت اهلل  العظمی خامنه ای، شــایان ذکر اســت این 
رسانه ستون نویس ثابت یا غیرثابت ندارد و نویسنده 
مزبور هیچ گونه ارتباط مستقیم با پایگاه اطالع رسانی 
Khamenei.ir نداشته اســت. این نویسنده صرفا در 
ســال های ۱۳۹۴ تــا ۱۳۹۶ از طریــق برخی فعاالن 
رســانه ای عالقه مند به انقالب اســالمی، مطالب و 
یادداشت هایی را در موضوعات مرتبط با ارزش های 
اســالم و انقالب اسالمی ارســال کرده که برخی از 
آنها در این رســانه منتشر شــده و پس از سال ۱۳۹۶ 
نیز هیچ گونه ارتباطی با این رســانه نداشــته است؛ 
امــا با توجه به تغییــر مواضــع و رویکردهای اخیر 
این نویســنده و عدم رعایت قواعد حرفه ای، مطالب 

نویسنده مزبور از این رسانه حذف شده است.

 عفو و تخفیف مجازات ۲۹ نفر
 از محکومان تعزیرات حکومتی

ایســنا: سرپرســت اداره کل نظارت بر اجرای   
احکام سازمان تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف 
مجازات ۲۹ نفــر از محکومان تعزیرات حکومتی 
خبر داد. ذوالفقار فاطمی عنوان کرد: به مناسبت 
سالروز پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی تعداد 
سه هزار و ۳۸۸ نفر از محکومان محاکم عمومی و 
انقالب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان 
تعزیرات حکومتی از سراســر کشــور مورد عنایت 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( قرار گرفتند. 
او افــزود: در این عفو رهبر معظم انقالب، ۲۹ نفر 
از محکومان ســازمان تعزیرات حکومتی مشمول 
عفو یا تخفیف مجازات واقع شده اند که با دستور 
ریاســت عالی سازمان جهت اعمال به ادارات کل 

اجرائی سراسر کشور ابالغ شد.

زینب همتی: مجلس یازدهمی ها که رکورددار جلسات 
غیرعلنی هســتند، باز هم روز گذشــته در یک غیرعلنی 
دیگر روند مذاکرات وین را از زبان قالیباف مورد بررســی 
قرار دادند که به گفته بهارستان نشــینان جز کلی گویی 
حاصلی در بر نداشــته اســت. با توجه بــه نارضایتی 
نمایندگان از این جلسه، پیشنهاد جلسه غیر علنی دیگری 
برای روز تعطیل »سه شنبه« با حضور وزیر امور خارجه 
مطرح شــده که احتمال برقراری آن زیاد است. مصری، 
نایب رئیــس مجلس، در ایــن زمینه در صحــن دیروز 
گفت: ما هم اکنون در حال بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
هستیم؛ بنابراین اگر موافق هستید، روز سه شنبه از آقای 
امیرعبداللهیان دعوت کنیم تا با حضور در صحن علنی 

گزارشی از روند مذاکرات تا به امروز ارائه دهد.
هرچند جزئیات روشنی از جلسه دیروز منتشر نشده؛ 
اما حســین نوش آبادی، در توضیح مباحث مطرح شده 
در جلســه غیر علنی دیروز مجلس گفت: آقای قالیباف 
توضیحاتی درباره جلسه روز گذشته شورای عالی امنیت 
ملی مطرح کردند که این جلســه با حضور آقای باقری، 
رئیس تیم مذاکره کننده، تشکیل شده است و بحث های 
بنیادی و اصولی در آن مطرح شده است؛ بنابراین حتما 
راهکار مناسبی برای تصمیم گیری خوب و مذاکره خوب 
اتخاذ می شــود و به موقع بحث ها در تیم مذاکره کننده 

دنبال خواهد شد.
رئیس فراکســیون دیپلماســی بین المللی و منافع 
ملی مجلس ادامه داد: آقای قالیباف گزارش اجماعی 
و کلی بسته از جلسه دیروز شــورای عالی امنیت ملی 
و مباحث مطرح شــده بیــان کرد و همچنیــن به ارائه 
توضیحاتی درباره سیاســت هایی که باید اعمال شود و 
تصمیم گیری هایی که نسبت به این مسائل باید صورت 
گیرد،  پرداخت.  نوش آبادی گفت: آقای قالیباف ورودی 
بــه بحث های جزئی و تصمیم گیری ها نداشــت، صرفا 
گزارشی بود تا نمایندگان در جریان مذاکرات قرار گیرند، 
البته نظر مجلس این اســت که قانــون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها مدنظر قرار گرفته و منافع ملی حفظ 
شــود. عالوه بر این باید نظام ناعادالنــه ای که غربی ها و 
آمریکایی ها دنبال می کنند، تحت عنوان تحریم ها، لغو 
شود. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در پایان گفت که در این جلســه فرصتی برای اظهارنظر 
نمایندگان فراهم نشد و آقای قالیباف به ارائه کلیاتی از 

مباحث مطرح شده پرداخت.
احمد علیرضا بیگی، دیگــر نماینده مجلس، هم در 
بیان آنچه در جلســه دیروز گذشته، گفته است: »رئیس 
مجلس معتقد بود باید از مذاکرات بهره اقتصادی ببریم 
و بتوانیم بدون محدودیت نفت بفروشیم؛ بانک مرکزی 
نیز منابــع حاصل از فروش نفت را جابه جا کند«. بیگی 
توضیح داده که قالیباف در این جلســه غیرعلنی گفته: 
»اینکه امکان فروش نفت برای کشــور فراهم شود؛ اما 
ساختار هسته ای از بین برود، قابل پذیرش نیست و باید 
ساختار هسته ای ایران باقی بماند«. به گفته او، قالیباف 
تأکید کرد که »ایران اصرار بر حفظ ساختار هسته ای خود 

دارد«.
در این بین سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، جزئیاتی 
از جلســه غیرعلنی نمایندگان دربــاره مذاکرات وین را 
تشریح کرد و گفت: در مذاکرات هسته ای در درجه اول 
باید قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس در نظر گرفته 
شود. سید نظام الدین موسوی گفت: چارچوب مذاکرات 
باید در همین مسیر باشد؛ مجلس بر این موضوع نظارت 
می کند و مــا از مذاکره کنندگان در چارچوب منافع ملی 

حمایت می کنیم.
او با اشــاره بــه ســخنان رئیس مجلس شــورای 
اسالمی در جلســه غیرعلنی افزود: آقای قالیباف تأکید 
کرد موضوع هســته ای برای ما مهم اســت و از حقوق 
هســته ای خود عدول نمی کنیم و هر مذاکره و توافقی 
بایــد حقوق هســته ای مــا را تضمین کند.  ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس در ادامه افزود: ما با تحریم های 
ظالمانــه آمریــکا مواجه هســتیم. اگر جایــی تعهد یا 
تضمینی می دهیم، باید تعهد متقابل هم وجود داشته 
باشد که رفع تحریم ها و انتفاع اقتصادی باشد. موسوی 
با اشــاره به بی اثرشــدن تحریم ها در این سال ها گفت: 
خوشــبختانه در ســال های اخیر تحریم ها اثر خودش 
را از دســت داده؛ ولی چون تعهداتــی دادیم و باید به 
تعهــدات تا زمــان پایان راســتی آزمایی پایبند باشــیم، 
بایــد انتفاع اقتصادی را هم در نظر داشــته باشــیم. او 

افزود: آمریکا بایــد در مقابل تعهداتش ضمانت بدهد؛ 
ضمانت ها مختلف است، مثال ضمانت ذاتی، حقوقی، 
سیاسی و اقتصادی که اگر این ضمانت ها وجود نداشته 
باشــد، تعهدات ما بی معنی خواهد بود؛ تعهد همراه با 

ضمانت است.
در این بیــن نظری خانقــاه، یکی دیگــر از نمایندگان 
مجلس، در جلســه دیروز گفت: الزم اســت حتما وزیر 
امور خارجه را به مجلس احضار کنیم تا درمورد آخرین 
وضعیت مذاکرات وین گــزارش دهد؛ چرا که ما باید در 
مقابل ملت پاسخ گو باشیم؛ بنابراین اینکه تنها ۱۰ دقیقه 
قبــل از آغاز صحن علنی را به بیــان روند این مذاکرات 
اختصاص دهیم و به این نکته نیز هم اشــاره شود همه 

موارد سری است، قابل قبول نیست.
مصری در پاســخ به او افزود: قبل از نشســت علنی 
مباحثی دربــاره روند مذاکرات وین مطرح شــد؛ ضمن 
اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
نیز از وزیر امور خارجه دعــوت کرده تا با حضور در این 
کمیسیون به تشریح آخرین مراحل مذاکرات وین بپردازد.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
هنوز تصمیمی اتخاذ نشــده و مذاکــرات وین همچنان 
ادامه دارد؛ ضمن اینکه آقای دکتر قالیباف نیز امروز در 
این زمینه به نمایندگان مجلس اطالعاتی را ارائه دادند.

او تأکیــد کرد: مــا هم اکنون در حال بررســی الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱ هســتیم؛ بنابراین اگر موافق هســتید روز 
سه شنبه از آقای امیرعبداللهیان دعوت کنیم تا با حضور 
در صحن علنی گزارشــی از روند مذاکــرات تا به امروز 

ارائه دهد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یادآور شد: ما بنا 
بر آیین نامه نمی توانیم در تعطیالت رســمی به بررسی 
الیحــه بودجــه بپردازیم؛ اما مطابق بــا قانون چنانچه 
نمایندگان موافق باشــند، می توانیم از وزیر امور خارجه 

برای ارائه گزارش از روند مذاکرات وین دعوت کنیم.
حال با توجه به سخنان نمایندگان مجلس احتمال 
امضــای توافــق قوت گرفتــه؛ زیرا تالش بــرای برپایی 
جلســات غیر علنی همراه با خط و نشان نمایندگان برای 

تیم مذاکره کننده افزایش یافته است.
مــردم  نماینــده  عباس زاده مشــکینی،  محمــود 
مشکین شهر و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، درباره 
آخرین خبــر از رونــد مذاکرات وین گفته اســت: طبق 
اخباری که از وین مخابره می شــود، شــرایط برای یک 
توافق خوب مهیا شــده اســت و پیشرفت هایی صورت 
گرفته اســت؛ اما به نتیجه رسیدن این موضوع بستگی 
بــه طرف های مقابــل دارد. او ادامــه داد: طرف غربی 
مخصوصا آمریــکا باید از زیاده خواهی های خودشــان 
عدول کند تــا توافق صورت بگیرد و اگــر به هر دلیلی 
مذاکرات به شکســت بینجامد، مقصــر اصلی آن هیچ 
کشوری جز آمریکا نیست. عباس زاده مشکینی تأکید کرد: 
بر اســاس آخرین گزارش ها و جزئیات و طبق اظهارات 
آقای باقری کنی، روند مذاکرات را مثبت می دانســتیم و 
دستاوردهایی هم داشتیم که با توجه به آنها، وضعیت 
رسیدن به توافقات را برد-برد می دانستیم؛ اما طی چند 
روز گذشته غربی ها به ویژه آمریکایی ها شیطنت می کنند 
و یک جنگ روانی راه انداختند. او در همین راستا ادامه 
داد: در مذاکرات پنج تا شــش نکته حساس باقی مانده 
بود که برای ایران دارای اهمیت بســیار است و ما دنبال 
این بودیم که تکلیف اینها روشــن شود؛ از جمله کاتسا و 
آیسا، بر اساس این قرار اســت در یک جلسه فوق العاده 
بر اســاس آخرین اطالعــات به این جمع بندی برســیم 

که آیا توافق برد-برد می شــود یا نمی شود؟ سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی بیان کرد: 
غربی هــا دنبال مذاکره و توافق بودند و طبیعی اســت 
که چنیــن موضعی بگیرنــد و ما هــم در برابر موضع 

سرسختانه آنها چنین موضعی می گیریم.
او درباره احتمال توافق میــان ایران و آمریکا گفت: 
احتمــال توافــق را زیــاد می دانم و معمــوال غربی ها 
عادتشــان است که سرسختی می کنند. اتفاقات اخیر در 
اوکراین و روسیه تأثیری بر مذاکرات وین نخواهد داشت.
همچنین ســهراب گیالنی، دیگــر نماینده مجلس 
شورای اسالمی، نیز در صفحه شخصی خود در توییتر، 
نوشته اســت: »تیم مذاکره کننده، تجربه رفتار ۱+۵ را در 

اختیار دارد؛ بنابراین:
۱- اعتماد و مذاکره مســتقیم با آمریکا ســاده لوحی 

است.
۲- آمریــکا و اروپا باید در اجــرای تعهدات برجامی 

راستی آزمایی شوند.
۳- مطالبه جدی مجلس، قانون راهبردی برای لغو 

تحریم هاست.
۴- توانمندی هــای دفاعی و سیاســی ایــران قابل 

مذاکره و معامله نیست«.
هادی بیگی نــژاد، نماینده مــردم مالیر در مجلس 
شــورای اسالمی، نیز با اشــاره به مذاکرات ایران با گروه 
۱+۴ در ویــن اظهار کــرد: امروز نماینــدگان مجلس از 
هیئت رئیســه خواســتند تا از دولت بخواهند گزارشی 
از متــن مذاکرات بــه مجلس بدهــد و وکالی ملت از 
چند و چون مذاکرات مطلع شــوند. او افــزود: اینکه به 

قانــون اقدام راهبــردی برای لغو تحریم هــا و صیانت 
از منافــع ملت ایران توجه نشــود، دلخوری نمایندگان 
مجلس را به دنبال خواهد داشــت. نماینده مردم مالیر 
در مجلس تصریح کرد: مســئوالن شورای عالی امنیت 
ملی باید دقت کننــد متن مذاکرات با اتحاد جلو برود و 
زمینه تفرقه را فراهم نکند. بیگی نژاد گفت: میثاق همه 
مســئوالن باید قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم 
و صیانــت از منافع ملت ایران باشــد، تیم مذاکره کننده 
کشــورمان هم باید به مجلس اطالع دهــد که در این 
چارچــوب چه اقداماتی داشــته و چگونه مذاکره کرده 
است؛ مثال آیا نفت بدون محدودیت فروش رفته و پول 
آن بدون محدودیت گرفته شــده است یا نه؟ او در پایان 
افــزود: جمعی از نمایندگان مجلس امروز »یکشــنبه« 
 جلسه ای درباره بررسی مذاکرات وین داشتند و از دولت 
و تیم مذاکره کننده توقع اســت که قانون رسمی کشور 

اجرا شود، نه کمتر و نه بیشتر.
نمایندگان مجلس عزم خود را جزم کرده اند که اگر 
قانون راهبردی به تمام و کمال اجرا نشــود، از مخالفت 
خــود با نتیجــه مذاکرات کوتــاه نیایند. خواســته های 
نماینــدگان هرچند یــک اصل مورد پذیرش اســت؛ اما 
مســئله مهم روند مذاکرات است و یک جانبه نمی توان 
بــه قضاوت نشســت، این روزهــا که خبرهــا حاکی از 
احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات است و اجرای کامل 
قانون راهبردی غیر ممکن؛ بنابراین اصرار به اجرای این 
قانون جز مانع تراشــی بر مسیر مذاکرات نیست و یاد آور 
حمالت مکرر اصولگرایان به برجام اســت و آتش زدن 
آن در صحن مجلس. هرچند انتظار می رفت در دولت 
اصولگرا و به قول خودشــان با تیــم مذاکره کننده مورد 
اعتمادشــان دیگر بر طبل خروج از برجــام نکوبند؛ اما 
اصرار بــر اجرای قانــون  راهبردی و خط و نشــان برای 
دولــت معنایی جز تالش بــرای اســتمرار تحریم ها و 

بی نتیجه ماندن مذاکرات وین ندارد.
از سویی با توجه به سخنان دیروز قالیباف که از دید 
نمایندگان به کلی گویی شباهت داشته، گویا قرار نیست 
نمایندگان محرم شمرده شوند و به طور دقیق در جریان 
مذاکره قرار بگیرند. شــاید یکــی از مهم ترین دالیل این 
نــوع برخورد با مجلس نگرانی از مواضع تندروها برای 
ســنگ اندازی در مسیر مذاکره باشــد؛ زیرا تندروها برای 
مقابله با احیای برجام و تداوم تحریم ها از هیچ کوششی 
دریــغ نکرده و  نخواهند کــرد؛ در حالی که تصمیم برای 
توافق با توجه به منافع ملی گرفته شده و نمایندگان در 

نهایت باید به تصمیم دولت تن دهند.

بی اطالعی از روند مذاکرات وین سبب نارضایتی بهارستان نشینان شده است

غیرعلنی های مجلس برای کلی گویی های رئیس

شرق: ۲۳۷ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور 
از زمزمه ادغــام معاونت پارلمانی وزارتخانه ها و تقلیل 
ساختار سازمانی این معاونت ها به »مرکز« انتقاد کردند. 
به گزارش ایســنا، در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی 
آمده است: »پراکندگی مراجع تصمیم گیر در بخش های 
اجرائی وزارتخانه ها منجر به کاهش مسئولیت پذیری و 
کنــدی و نقص در انجام کار مردم و اکتفا به رفع تکلیف 
در دســتگاه های مختلف شده است، که این امر منجر به 
نارضایتی مردم و موکالن می شود. حضرت عالی به خوبی 
واقفید کــه معرفی واقعیت های موجود به نمایندگان و 
ایجاد انسجام و هماهنگی میان مجلس و دولت جهت 
حل مشکالت مردم از مأموریت های ذاتی معاونت های 
پارلمانــی وزارتخانه ها اســت. متأســفانه زمزمه ادغام 
معاونت پارلمانی وزارتخانه ها و تقلیل ساختار سازمانی 
این معاونت ها به »مرکز« در برخی وزارتخانه ها به بهانه 
کوچک سازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک 
اقدام نســنجیده و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت 

را در اذهــان عمومی پررنگ می کند، عالقه مندان دولت 
سیزدهم نگران اند که این دولت معاونتی را که به تحرک 
دولت انقالبی کمک می کند، وادار به حذف از ســاختار 
ســازمانی و تنزل آن کند«.  در ادامه این نامه آمده است: 
»تجربه تلخ تقلیل جایگاه ســازمانی معــاون پارلمانی 
در یکی، دو وزارتخانه ســبب بروز مشــکالتی در ارتباط 
نمایندگان مجلس با آن وزارتخانه ها شده است، به نحوی 
که معاونت های آن وزارتخانه ها، امور مجلس را هم تراز 
خود ندانســته و در پیگیری مکاتبات مردمی ارجاع شده 
از ســوی نمایندگان در آن وزارتخانه بسیار ضعیف عمل 
کرده اند و همین امر باعث نارضایتی موکالن شده است. 
علی هذا انتظار می رود دســتور فرمایید به منظور حفظ 
تعامل و همدلی بین دولت و مجلس که سرمایه بزرگی 
برای نظام بوده و باید به خوبی از آن استفاده شود؛ ضمن 
جلوگیری از هرگونه ادغام معاونت حقوقی نســبت به 
حفظ جایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس در ساختار 
سازمانی تمام وزارتخانه ها، اقدام مقتضی به عمل آید«.
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